
 

                                                        

  االختبار الخاص بالمعايير  طرحهيئة تنظيم مرآز قطر للمال ت
  في مرآز قطر للمال يةشرآات االستثمارلل

 الكفاءةالتدريب و نظامتعزيز إلى الهادفة هذا اإلجراء هو األول بين عدد من اإلجراءات  •
 القائم

خدمات المالية في التزام هيئة التنظيم بتحسين المعايير المهنية لألفراد العاملين في قطاع ال •
 قطر

  
  2010مايو  11الدوحة، قطر، 

  
القواعد واألنظمة الخاصة بشرآات "أطلقت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال اليوم برنامج التدريب والفحص بعنوان 

وقد صمم خصيصًا للمساعدة في تجهيز األفراد للعمل بنجاح ضمن مرآز قطر " االستثمار في مرآز قطر للمال
االختبار على فحص قدرة هؤالء األفراد على فهم المعايير المهنية الالزمة لمزاولة أعمالهم في ويقوم . للمال

  .مرآز قطر للمال
  

تتضمن االقتراحات لمراجعة مقاربة  2009ويأتي االختبار الجديد على أثر إصدار ورقة في أواخر العام 
  .وتعزيز هذه المقاربة) آات مرآز قطر للمالشر(التدريب والكفاءة في الشرآات المخّولة في مرآز قطر للمال 

  
المتطلبات تتضمن فحص التي لمعايير المهنية تبارات ااخ طرحويكمن الغرض األساسي من هذا النظام في 

التطوير ب هذا النظام ويتعلق الشق اآلخر من. التنظيمية والمعايير المهنية لمزاولة أعمال االستثمار والتأمين
  .المهني المستمر

  
، سيلحق اختبار آخر  (CISI)ألوراق المالية واالستثمار ل لمعهد المعتمدمن ا االختبار المعتمد لى أثر طرحوع

ية عامة حول المراجعة المقترحة للقواعد التي ستنشر رقة تشاورأعمال التأمين باإلضافة إلى طرح ويرآز على 
  .في وقت الحق من هذه السنة

  
  :مرآز قطر للمالهيئة تنظيم س اإلدارة والرئيس التنفيذي ليب ثورب، رئيس مجللوقال السيد في

فة والخبرة الالزمة تعتقد هيئة التنظيم بأن األفراد ضمن قطاع الخدمات المالية يجب أن تحوز على المعر"
أرادت العمل  ذالتتمكن من توفير أفضل نوعية من الخدمات إلى عمالئها إ والمحافظة على هذه المعرفة والخبرة

هم لالستفادة من الفرصة دعمشرآات إلى تشجيع الموظفين فيها وآمل أن تعمد ال. ح ضمن مرآز قطر للمالبنجا
 ."هم لرفع مهاراتهم ومؤهالتهمالمتاحة أمام
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  لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال
لقانون مرآز قطر ) 8(إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الهيئة .  ت التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منهتقوم الهيئة بتنظيم الشرآا. للمال



 

                                                        

وتقوم . سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقًا لنماذج القوانين هيئة تنظيم مرآز قطر للمال 

  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى
 www.qfcra.com 

 
 

  للماللمحة عن مرآز قطر 
تم إنشاء المرآز . مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن 

بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشارآة في 
يعمل مرآز قطر للمال وفقًا لمعايير  .سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مرآز قطر للمال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه
هيئة مرآز قطر    .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(بموجب قانون مرآز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغيله وإدارته ول قانونًا عن تطوير مرآزللمال هي الجهاز المسؤ
والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية

قع االلكتروني للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة المو. طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر إرساء شراآة
 www.qfc.com.qa  :التالي

 
   المعتمد لألوراق المالية واالستثمار المعهد لمحة عن

لدى العاملين في قطاع  احترامًاإن المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار هو أآبر وأآثر المعاهد المهنية 
  . ار في المملكة المتحدة وفي عدد من المراآز المالية المتنامية حول العالماألوراق المالية واالستثم

  
العاملين في األعضاء من قبل عدد من  1992في العام  المعتمد لألوراق المالية واالستثمار أنشئ المعهد

المتياز تكمن مهمة المعهد في وضع معايير النزاهة وا .2009حصل على البراءة الملكية سنة بورصة لندن، و
المهني في قطاع األوراق المالية واالستثمار وتوفير المؤهالت وتعزيز أعلى مستويات الكفاءة ألعضائه 

في السنة الماضية، طرح المعهد . بلدًا 89ألف عضو في  40اليوم أآثر من المعهد ويضم . والشرآات وغيرها
  . لدًاب 49على سلسلة آبيرة من المؤهالت  في ألف اختبار  40أآثر من 

  
  

 
  


